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،ماعلانده8ا،انكوةلام<ريلعادرءامدعمراأنات~ناتلام،رتهرونلاىسو-٦

نم~اولأنأدتو.ةكيوملانادبلليئامنلا،فوممحلاوريمدتلارأاشن(طكو~ا~~انه
يلودلأء-́.

ة---سمدتملاز-ووتلانأتبهتاسايسنا٠،>٠دوةينرممناريز._وزن،راتبةل«رب.وفوهدتلاوأامنمنلل
ماسثلانيم7اريرقتيف؟»تمووهىذ1اوحنلالع،در-و-_مرنءتلازامةيونمبلاتانطوءسل١•ن1)ه~

~~وثلانأسلذ9تدم-وأةلاسرلانكلو.)../،مر!رو(نير<:.تل>مةم.هاثلا1.متروديفتا~اةيعم.._لاىلا
يثلت~~_كا

ن~ءا
تث~~ومااروفريم_تلاوأ_شنللرلودلاثرمملاةلاسرصندري(•ربلاامامتما

،ثوم~اةيلث>ادلاق؟اثولانممردوء~تامدثدلاوحثاومااحيراس~نارن-ةقينونأت٠اس!:٠أوه)سفثا
هذدرسهةيذيكاة-٠.:ثانمدررتءومموليربامناسين»ن-راتبةرداصءريهدتلارأاتمنلليمارةلا
تانطرتسلاريي،ر1سنمنيعميننأم:-ءتلد~وأةديد.وبب.سا-ماد._:تسابءرابتع>لاعئزملمأ..~ا
أرفتكيلنأبءةلمشسلاتابد_<للاوعتناوعلاحيراسلوهميتتىدلءهيللحميعزي~٠زعمملاو•ة_رذبلا

ربةدلاةيثامت-لاوأةءدنذنلاريفدئاوفلابكلذ5اون~نأ،لبءة_ديلتتلاةديلأملاري.اسلانفو.أنذلط
اهنعرذسينأنط_

-دط_ثيمرهنلا٠سدصلاتا.ذبوتسلاوسرادعلالثمتيعام..بلامتذارم1ارء.قاثنلا~
عموضلا

~_سااثتلباقمام~مأسةء،دت،..ات1.<:_.ايت-اةيبلت•«عمرتملات.كمنب́أاونديىأم~
>عيرا_~دشملاهذءمل́اتادةسيئرلافادده،لاو؟لمدلارردرفقل.:..٩ن1ذءكلفنعلضنؤ•´́ةلوقن« داو~~تادان.يفءةر،ا٠<ابمريث.لم~رحرفقنلث»نر!٠ذلالمسي~دبللحتلامرذعءنتلانكم-و٩
ا«~.،لنما،_ر1-دنتسيةديذانذتامول~موم~اء....يلعرنوتتل)ونأرين(.لاثملاليبس_1ء٩انبلا
•́´ءمل.تلا



ةئايئامنلاشزصلار.ذترادرتلاتامتذانملاتزلتو_ل>
لاوىىويم،~

~
م.~رتلاهبمابس

ن٦)-»..~•اع١.ا-نذةرشابمةرصبكاتش،لانم..احتىلعةمئاتثلاةيديلقتلا~اذبلاةسا.سا_ء_ى
~ليسلاههفهرذرأاذلاءداعاىلان~1افرممي~اع:دت•ةلالماو~اىلعو،ةيرشبلاتانادوتمملاو
رتم.8افلت.:هىلعو

نول>ؤسحلابوث.أدتو•،لإبملااذ.دروفونورث_ازيذملديد<.»ي>انوبحم½ولتاي؟ديتا

ن_~نأو،محو.-هنةم<:-ىنم1..~رباثءمتمأتما_؟_ايملاءساردن~م.ميأرنعفرممملايف
>اريبكاويس.-ةيوتبلاتانئموتسلاوناكسلاعائتق~~رريسيتاسنأنث

ء~ةثمقمعتأىلاءرمثهةينيتللااكيه~وايثيرفاوايم،اىااتارايزلانوهتتمتءو_ه٠
ن~~~لنمملاشكاأا.._أقت،ربفرسانلانمريثئنبتاءارتشاوتامول.دمىلثلودع~~همو
ة~~.تملاتثونتلااياضتلانمردبنأددمديدحتمتء_-اتلأةينا:~اد_دهنذايبمثن.ء-،ممتلبات½
وطئم٠ت،لايناث(عمنلارم´ةلم.<:ولاءاياشقلاهذءدو.عحم:وملاب

ل~~.ااموتيينكاةيسيئرلاةد.دانلا
هف___-دلوهةماثلاةيدتت...لاأاران~ةن>نوكيس.ه»-و_د(ءمم.رارثللافديفنترمتسلا
فاد~لا؟رذارثلا<رثتحتت،ثيعمب~دلااءذ_>راس-دي؟.وتيل؟دم<استنأءانومدمنمواتامطنءاياسلا
.رارنلاافهيفةدوشنملا

•صقلاشرشلاوايم~لةشداصتقلاةن<:للاومستاقباستنلثنكا)م(



،ةيشمبلاهتهطاوتسملاونااس<ا،:اناديرونتيل1كاتدءاسملئند_د.لاريي~ابقثت-~-ا٢
تسم>املانميم8اهار.بأىذئاء~دتلانهنيبث

يفةددثملااياضتلانماريبكاددعنأنالا
ء~~ا~كتثو!اسفنيفنوهتناوءااعفنونثتنأنكميتايهرتعم½ولم؟ءانمةساردقلا،-ام«
ة~بلااراردءةرشابمتروصبنكيماناء<زا:لاىلءةرشابري½ةر؟هب،اي~~ا٥~:،ريثي،
ء٥٠لهرعبس_د/لولانوناكمويفنرأ.~..ؤم_اام)م_د(،ء،وو،)هم_د()هولة~اعئ
مو́ذتزنأب~)د~~د()٠دمرارتلايفء~ا~ا~--لات~وأ~فه)ل٦-ف(٣ا٣٠طا«ز̀~د
يلوالا٠».:كرسنماانءيئامنلاةى..ولأمم~ءااجهانربلمةيثامنلاتاذعاصللةمدتلاتلل~ارةب~:

تابل-٠ك،ةدئامنلاةهعاسملال1برذ1مدتا٩داشني½،ةياامةي~زأأ١.ىط،ري~اواثن́~
ه́´ةيرشبئإتاناوتسملاوناكسلاناديميفءدعأصلأىم>لزص~

رار:اايف́ذماثلاتيثم٠لاتوأءء1٠»خم.م~_.تلاوأاشن_ل_1ردلا:٠.ز.ولاب،زلعتيطدو-.له
قنتتما)~ءاو.،ا«ورشل:::ذولاولاميددتىلا،..́رممم1ادمعينا)أ(•مولي~)٠ءل-ل(٥ا:ا<
هسة~أنيلايلاوناكسلاناديميفرامنتس٨لءيمملاىعئاص._اوةديرفلاسب،٠̀~ارطادا

ماكثدأو...٩.٠ورشبىفورقىلعلوصللتيل.؟لارييمعم~_:وىدلءرابتعلانيبمب٠ذرص(اه:.:.أينأ)_(
ةسماملاةيدا~:7ا_ةيبهتهلالمان.ه_اءةيدتنلاتيداصت::لاييامااقلثةولء<،أء~رث؟
لى--(اعبوسبماةمادلاةلاهملاو،ناكسلا٠:انأبوء«رض._اومنااتللءهو،ةا١ا~اء~~ا~
عمقاذتلابو،ةيولىلال.دبسىلعء.:_بلادم.هينامج(؟ةيمانلانادلبماارذنك~اانم
،ة~اوم.٨وشنبةيلولاةيميجشتلاىفىر::اأميى.ةتر´ةنلمملاهتسايسءأيننتىلاء~~٠~اتط~م ةيلامتامظنموتاسسؤمأاشنانأشبه٨ثأ)بلةرد.هلايفددراولاتايصرتلارابتعلانيباى:~
ه~ةمتم1انيءدايملاىناسلاناديمروفرانمتسثك1معيصذتولاوملاسوؤرةئبعتلةيلمه

~شثي~،تامتلاه́،٠٠.،<ر1١ننمء))م٠...د(٠•مف.رازث:(ايفءةم~لاةيدتمدلا~.><.ر..مع

ةديد...ويياشم́´ةاعاويلات~دثد؟ريمءدتلاوأامثمنلليلود1اثرصماابنابحبىرخاةيلىل~~زث
تلددسوءةيرثنبلاتانأرتسملاوناكسلار(..ه،انمةي1•٠ااتاسسؤم1اامءدثتتملاىفوز«1ازل~ءذثنب

ايئدماضياقنيبادتلللباأ:ديد->رايممىأن..:دب.نأبأت_رأوء~ىفور.<كاهفه_ىىفرفتيتلاة~~
أرارتىأزمءوأ)م٠ه_د(مدو،:رار:(انعن:لبنهااتابترتلاحي><-،أتاسسرملاحيم-ه~

هف-~،ر.::»
ة-رشبلاف-طا٠وتسملا.ناكسلا،_ومتب.زلمتياميفةماملا~ءبل`

ه~
هي.؟>وتلة.-فانة<كيد_-يياعس_ذونوليناب-سلو~٥ه

ءايصئتلانمةيلردلاتائدبهلا
~اننمو.تاتولا~٨ت..-..اوأمزادابلا،.ذ7تث..ابن1ذب،لصت_افووظكاعهذتف.فيثيحم
٦٥ل.،هو>ذيفنتلاديعمعىلع.نوم..ذمااءدد::_ذير..دنىلثةيمومدملانمرييامملانو٩تنار.فبني٦،ىسا»



رن~ةحضاوةيذيفنترائ~اتافةءمي-.وتأقء٠اممن-.و_؟،٥-ار~اهذ_-هاهعايئم~انيلا
~رايتذللايطىلمبسلاحاسذاب_.ءهنأنتأ(فنعثافذو•ذي<..ذث1ايفةنوصبتقولاسننيئ
ة~و½رمةريث)ر-راشمنوكتناحن:زت.نازثيلمادامءحيرامئماا~ذتبول.طملاةفلتمذلاص~`

•اهمث.اونءستدنم

زا..ديابء>~اتلاقر¾لاىفسنت«_مو
،ةدتم~ةساردسردتناب.هييتاأةدد..دملااي1:ءكا

•اهسءاسأىئعماعلانعيم7ات،ايمدوتمو~:س-يتاا٠

بكأم.ب؟.يلعولعدنءذي٢•يئ:ةساركلاه.!.د<اسب.ي~يتئاةيساس7أةيم-ةتلا-٥ل
»؟>استرنثا..ا-،ووتمبوهةيرتمبلاتانا؟<زمتس_ارناتاس´ائةيلرد1اتائيبلاارمدنةتيتلافووآ>اان
،ار~ا).->اىاهم._ورتموىنورت(ام-_~ديدتدتدنثءةماعيمايتنأتداتعاد~لودلأ<_وتلاة~ؤ.>
،رفرقتع(ادلبللىدامنتقلاأامن-ايفتتقملاعهوتس(اهبم~سينا<امتت~ام:طء-نه~̀~`ن»-ر~:

ابسلستتتيتلاتاثفن_أاةي.أت>دفتلينليتد:افلدعممءنهرقلاداد~قلقهطلااط٥٨ر~
يمس.رمتابتائسلاهذ..-«ظنتنأب(في-•نذور::1اةراداو~ارهلاسوؤر-<ةرر٠آ~رف~`~ه~ -،ن:ونمء~اممءداويتسلايلعهتاثفنىففا.•أريددمت(انبدلبلاتاداريا:~اب:زوا٨قه~̀أ٥رلآ

.ةبعصةئم-دبنهىر.1اداد~سمىلقهتر-.:ئمخنفريو-اعئ:~نأن٠

نوطتستيمانلانادلبلانمارت5نا٠ت~ردأد::،ةد_ئىفبارا:اتائ.؟.ء،كانمئنايلع~اا.
<ىد~لابير،دتوةيكيملاتامواث1الاب~ه-فةريتكتاونسلتيساساتأرامتتسابءايقلاىا٥-.ظ
رضا.->(اتثولاروفو.نأسانانيس.تابدتاثوف،دمنازيمنيستىئع.«دةتثبتنأ~آ،~اتم
تلدتى،رئآء~د،است..:.ئرم:دبمء٠ذتة_و.كأء..أديملا1-رذوترتلالاوملانمةدوى_́-.سننال.

لاهماددمءء)ةد_1ذيب٠»تتنردوأ(•.~~(اروفام_لومس1اتل،ددملانعارعيتل~لل
اولءدستلاأ،:.

~
غلابهااهذ._ءنثاا.هةي•ادعلا،فرزث_ةبسنلابوب-«<.امملو.ا«أ~ا~~سللا.

..ا.~:<ورتمللةيفوتسمو.ا.؟._اتث:زلارفربست..يندلانادلبلاتابت>ايت-ابىت.-،أافزلليذكتلن½رثتيت
اعه.-وبيد.«ءةبولل-

م
ة>_.أفئات3دمسأان_.كرئاوتاا:<أبتينامدتئ١امبدت::اا.ذارلنستليتلاناد~ا

وعنهلاد~رفتتملا.ءاهناذء،أ1فنع7:.دن٠:و•ادمنمةبيرتتلددسوأرثرسلايفاهب~م~-
،ةء.!_دعتائءء«س-ديتترتلال:استئاةي٠:،سلاا٠.ورتملانمديرثنلاسي-<و1ازبتىزم1اامبل.اتيي.

ءامىوم.:بميفةيداب؟_اقثوسلا.ا.٠:زترتم،لوبقةلاعهيلعمت،:تين



نيمتينورقلاكت_وببع.تائيهلاهذ_د>ديزتامي٢ف•رم½احل)تقولايفاممبلوم~ا~اتنمأاخس
لانمةويبكة..ردىلث1_ءرودب_؟«تلاوءىو٠.لاتاع1.•٠تللةمدقملا~ووذلام~<ىف~ط١~

ة~_،~
ح~~و•تاع1ادق_اني_،-دلةهأتم1اىنور::كاعمم<.بمةدايزاماوءيعامته7اوىداصتقلااا~للةبسنلاب
ءةدودتمةردت1._؟درفمبارن«ومتىلعتائي.ء~ا،ذث.ةردتنكلوءاريثكلذذاودبتةيناثلاةيناكملانأ

لامءظميفيمف
م

تلد~أاءاةيملاملاةيلاملاقاوسلائمرهفاقتلابلاك_فقيتبتح__تست
٥~ارف~ا٥~فحبشتنأ~~-ةيمك١ناةلبلانمويثلىلعىنرفتنانمىلع~اةيسفانتةةئاف
تامئ~لارسا.تستوءةب~استم_ادورشبمدنيءينوزدااتادامتعانمربكام-د-ريفوتيلعةين.ذل١ناهطبلا
ا
~
ترفرتأاوسس~وهةيرشبلاتانا؟وتسملاونلسلان_راشمرلتبانمويب٩دحىلاهلام~اةيلزدل ~
~~سح~~9،~وه_اتائيسللةيلثاست،_<زمرشبةمدتملانهورتاايفةويبلةدايزرفوتتم1م

ةمهاتملا~ازملامح-~٨.تتسلقرا_:نعث-بمااءةفيتثم1انادابلاتاموكهرنمنواعتلابءتائيملا
•،لضفأل7(-ةتساايل-1

<.طورشلاةعومببرتتلاةيل!،أاهلتسيليتلانادابللحوسينأ،لثهءللفنهتس٥>
.٩دورشلابو.ا-~لاأنبلا<فرق~ةيتاوم...!::زهرشباببت_ايتهانماز«ىفتنتنأ،ةيل1~اةيل~هباستلا
-اتملانييمه::لانيذرك٠.كانيب.ا:سواهلقثتتي١ذل٠دو،ةيلاملا

~_؟<و>رض١~اتتولايفنبس
،ل~ااذ_:<:ةمو٦-ىوتشتنأبيضقيءةيمانلاناد~اد»>~لجهانربلم٩شيلعء~ذارخ~جرمن

رفوتو،ةير½__اقا:.«نم_ااموضثىلعدتسةمماادنميي:ي½ارأءةيلوهلاتائ~انه~ط٥~~
اهسفنلضتبتفءنذرلانيبتم.1-ري:وةينلسلاىفارء~ي½دار~لاهذ.<>.أام~٦ةمزللائتفارم(ا

~اففاوءهف.؟~راتدمهاأامنلاتايلعرئضفبنيصاذلانيبراضلاىلان~!ا.)وؤيءىذ1اح_رلامد:ئه

هد~اعى¾يتيةديد<ه،:ةا~٠رال-اىلثبترتملانيدلاةمد.ذيةيا.:>_ذتلزابر٦اهذ.ىةموكتنلارثدست
~،نانسملا~اي٠-يفامفور:مدثتيتلاة_هسوم1اوأةديد«لاةيلاملاتاسسؤم_ءيلوأ~احسأرك
ىو-لاةمونتملا<ايومتلاتاينقتنماددعةسارد_اانما.تو•سلستلاورا-دلاتايحدجوتاينوامتلا
.يئاهنلارياةتلانذشقانتسيتلا

نكس~(ةهونمماار½ورت1١..)نرشو_.-بةت~اةمث--اةلئسلاىف~يلي~و~٢ا
مبنعتامولعملانمديزمىلعربلومح«لايلاةساردلايمسترتلأو،ةيرشبلاتانا<>وتسم1او

ن_.ا.دتستل.؟و́:1!٠«م<ذاتتتيتلاةدئافلاتلدممةيلودلاتائ~ادىهمتنأي½بي،،ذيك)ل(
تلدمم1اهذ~.:.ىففشتائ~ا

اه-.فف.ذنود~
~واحتنأتائيهلايلع~.́بي~؟و:تتداتم1ا~اومل~

نكمى.،ىمثم،أىلاةدعاسملام«د<-فرم~اءنكممد-ىي::~اىلاةدئافلات٦ددسىنيففت

ةد~اسملاميلن:تةييود1اتائيهللب~انملاوأذيفملانمنوكي،.فو.ظلاىأيف))(

1تافن-ورثكامياتتنملدبنفورث:1اىلعتانامء:ل٩شيئ

خس½وباهماكبمأوأام_ا.ورشوأةيلودلاةدداسم_ام-.....-رئأتينا~.فبنيوحن،ىأىلع)م(
ل~ال٨:-ذهيع.أند،•1.ه:وءداثهأديذ.دمصلادلبلا>٠لاثتندمنازيم



ةديداصتث8١_ةيعوت~.لااياضثاا_ب

حسنتيتل)ىخورق1قلعاةيولو~اتيلود(ات1:ءملايلوتنالبقءة~اه~لن~~٢٢
ةلايزهبل~تن~انكياميلعتعمزنمةلدأاهيلامدثتنا،ةيرشبلاتط_<وتصااون~لا~.انم
هثوهف~ادابلاأامنايفجفننم،ع~_ادة1ااذهلةاتاومش٩ا«دررشرميفرتوءىفورقلامبح
ت~وتسلاونأسلاعااةتنمةدد_بناوهةدعةد.تملامم8ااهمتدعايتلاةثتباسلاتاسارهلات~لد
اهضوهةيلوهلاتائيهلااهمدقتيتلاةينتتلاوتيلام1اةدعاسمللةبابتسارثكاودبتةيرشبل

~~~-رو~الا~لاوميينثتلاو~الاصثأبمايء1أةيموقلات٦وك_اةى~)ا(
ءناديملااذ!٠،يفيسيسأتلاأامنلاجهاربنمجهاربةياذيفت

ةمشثملاتانههملاةدايزو،ةيموقةينامتئاوةيراث.داتاسسرمليومتوأاشناىلعنوعلا)م(
؟دسشتلاىأانبل١داومتاعانص

أاشنا)ء~(
~ويضار~لاىتشتيتلا،ين>ار~٦اأامنابةهنمملاتاكرشلا~ليوتو

ااهمع~<
~

أأتبسانمةيرضحىخارف،ل1«.وهلتو

زكارملليعت.-لاوءىداصتقلارودااو<ىر½-لاأامنلا«<رايرروتقا٩ثومبلاأارهبا)ء(
تايداصتتلانم_اكء~1:ه.وببيردتلاربهاربىل~ن:__دبنيو؟يموتااأامنلاةيلمعرفةيرض_
أناثسلانيراشموةيدابلاتاما٠«شنلا~وتوةيرن~

ء،ادسي.ا:<فتلاوأانبلاوناثملاأةيلاملاري½وةيلاملاي؟.اونلابةقلمتملاةي¾تثتلاةدعاسملا)ه(
تارامدثتسلاةدايزبتاهاتتاميدثتىلا«دأوتىيتل

~ومتلابميف•.•نميلد٠نملانييذيفنتلاونعييرادلاددعيفىشنلاأءذيف_ثت)و(
ةيرشبلاتانم٩وتسملاوناكس٢

~أثنا)~(
ةعاذلاتانامفبلانم1،ي½وتانودرللةيناثللاةءردلانمةيميلتاقوس

ناكسل1



تانطوتسملاونلسلاع~ط:ةذ~رءراشملةيساسلارصانملاداويتسا)ل(
•)~`ةيرشبلا

ة~اردلاهذ-ىفرمتوناو_هه
ذهل

ن~٠~_~.~ابناوتبلانم1-وي¾مبناو-لاه
اتاناوتسلاو

ديزمميدةتاهيفنوكييتلاأامنلا)لتارمرأ(،ذورظ،ديدتةينمةيرشبل
ةيداصتقلاةيعت.لااياضقااو•ةيمد:لا¿لاببناوبلاكلتنمكانوأاذهلنوعلانم
~ءا)ا(•ء.هتاحمجمعبرانيبءةط..تمتروصبءيلياميفةمسثمءكاذبةلصتملا

ةرثبلايفراث
رضحلاىلاسرلانمةربهلا)م(؟ةيرشبلاتان.٨وتسملارناكسلاعانطقيفتار~~
دئاوفلاعمنوت)ول؟ةرادلاوةيو~اتاسسؤملا)م(؟ةينإ~تتسلاتانطوتسملاوندمااومنو
•ناكسللةفلتخملاتامامادقاانميب

ةيرشبلاتان٩<نتسملارن1ثملاناديمقفتارامثتسللةرشابلاريفراث~ها_ء

م~~لاتاروشنم(~.ايم٨.ثتلاوأانبلاونلسل~اليومتلةعوتتلاريبادتلا~•ر_٩ذمنا)ما
هنه~اأذ~`،2.٦3.٩٠ل.١•حيبلامنذر،ةدتملا



،.:أر..:؟د؟.دنلاريسيأريفوتندشاىلاةي¾يرلا<ق.ا:.انملانمنيرب.اهمللولامعلاةعانمع(اهذ.رفوتو
ومهل.-دةدايزىلءدءاستررلاتاراهم1اباسثهلامهرفمهلحتتامك،رخلعاا٠ة

_«_دتسنيس.ت
ن<.>ءايثلىندأبةمدتسب_اةلثاهلاةيرم،بلادرارم1ابتنامتسلاأانبلاةعأنصلنثيوهمهتنثميمم
نادبلاوفوثاذتتيتلاى،اهتقالن

دشتةءولث:.دلاة«.ذنملا
-<ءفلاانميندأء_؟أاق1اهليم

~~ف،ةه~و»د->دود<_ىرذلال~اتاينلتانميباهمامأرايت،:.«ألابمنل،ةيقامت.:؟ا
،.ءه>-~.سسي~فنلملاليذشتلاىلعدمتمتتاينقتما،فتسلةدم~دومهلذبتيمءةى1ذةروبهب
سماع..ك:ث.ليو»رهملافابمنازأةرهملاري½رأام~انمنكمددعيمقأبةنيعتسءةطامعلا
انو~..ء،ةيانلانادابلارفندم1اىلمدد..بلانيد.اولانمايثثنأ

،ةسشماع.تابئنذاشنت1وانىل
هام،سيزعميطأارو-أاهيعنوفاقتيةتباثلامعأىطروثعلابلمأمهيا.:_هتلءةينوناثري½ولب
ر~~و>~لاندلاشمبةرافنوكتدةلب،تبأثلاىدامثتقلاومنلاىلعاعاستلام:،مهمننب.ء
،ب-.هث<̀._ههفلاهماوقملمتلامثرذددجلا~اح~زنتينلاسلاأانبع1ا.ذقيفوئم~اناث،ك_افممذع
دزتو.ةديد..تارامهباسنكلوىدحا

«ط~ثلاأانثأ٠هيودتلاب،.ابهاناملعتلاةيلثةيلامفدا
ن-~٥ل-هم»ام.أنيوهسىل«دعاستأانبلاةعمنمث>لامعأنأامل«(سلاتاقوأنم1ذ<م.́.فميلهت
ر-<-~،:ظ7ان»دلبلايث_ا١-او،.امكءدييمثتلا،ل1>ه..فةسولانييرادلاوأانبلاتاشروأاسؤر
•امدةت

ق--~ىأستنأ،راعسلاءادتممااكتايسلءنم)اسلاناتناةدايزع-تم.~:ر_.٥،
ي_:«...!.<ديناث:احرمأو.٠وءرانتدلاىط>كاهتسمااعي.هبمتت

م.-س.-.-~ء،._ااذبدعاسنذنءىر.ذأ،:ررا<ا
د<«<«~ااف.:.،لارملاسىؤرنيو5تلمز٦وأو:و،ةي-_منموتم<أ.ا«نمةرستبقا½ذلايثدامثدتقلا
ر́>-٩طا٥لطل~اهيفزندموتتملرتلأةيعانلانال~اروثر-ىلاصتة8اأامنلا_«٠ررمتننمماهلا
ا..»٠بتطافاهيلعنورميسيوذ(اكلهتسلانثعداتللادال-ةتسارتلأ.::ذ~1ا~ذ1اووفنولي

ىلع
~رت>-ةيلطام<ةيأنوهتدثيتاا(لزانملااي_آدلمنأودبيق•دءد«تلاو:٠<١..~ا:٠.رذرةنلرام-دلا

اهلتأ«مر؟-<،دييتا١«ذار½لامء<أنم)تينواعتوأ
،٥ه-ىةهانناد1تنبتدقو•نوكايتسلا

ت-.ديرا٠نع،ةيسثرةذمهبء«1نرءن١3_لا~.أنمرإ<_.دلانارب،ةينيتللاانيرمأقفسمل
ه~لاىطحيدتمثلتلانأنمهعقوتقبساحةبري-دتلا؟ن..::دنأؤتو...:<ارقلاررانتد~اتايممبأاشنا
،_دقأىلعايثز...ولر،ةديدءتار.:دمريفرتهنأتمنم،ر(زنمةيكطه؟.،دد>_،زأتوتنلقانف8ارذ

كلمفءةعونقاروم؟نطسلازتهاربنعة؟دتانلاة،ديددتبلاتار:دماافثتتنأنكميو__مه
يتس.لاو•ر:فئ:فااوم٠.د(اىوذ1ةداعةرم-وملاء~تاذ(ارطدامتملاب~نكاسلاأانبعيرامئنمةئرأ
لنكاسلاىوتسنيستمتوأانبلالامعأينار....:>ابظاتمث<اة.~1اىىفكاتشاىلعىولذنت

مما~
ن~.~.:،ايناث•نل~اسلاأانبيفرئنابمر~أىلعىو.̀.ذنيراشدلانمعحنلااذهث.)~قر~ا



،.ا،.»_انميلولاة~دلاري½وتىوبأنمنوو:،>،<.فوسنظ_ثال.زذووقيلع.لومع،~؟زلامهلرسيتينم
تقيو،ر:،وةلانم.ر_٠نقيلعلصحللةيرورس½1ا

هتهء-اثمرم.اذمتنساسأيطنر_-ديسك:فدمدسمهمنأ.~ا
د~ىت.-ومتستةداعرميفوتلانملعبين.هنأم.انمرا.:دلانمعونلااذ،:زم•..:رق_اةميقداددسل

ر:ء،-.١.٠«بتزأنمكائه.امردثبوءاثلاث•ىراقعلار.رت1اةميقداد_ه؟زمءلهاعلا<ر:ر¾لاقيقت
ثه1«او<.وخللاى~عانترايلارا.:هدلاىدةيسءةي.>أتنلاىتسععا¾تراونطسلا،-ذورا:ذنيسحت
ء)بترملاةديدجلاتارشدم1أتنكافاءهنأنميبتيتاينللاءذ.-.،نمو.راذدلانمديزملاىلع
ربت-~اربلاءذ~؟نافءةينذستاد_.ويفرامثتسلاءريمهقلاىدملايلهء_ذدستستناكسلاجاسب
٠-ار~لانمءىر:أعاوملة-أعئاتا~؟دملامبب-عيسوتىلاءليوئملاىدم_اىلع،ىدلتدق
•ماعكشب٩امن(اةيلمعلهسيامم

ن.سمسهربءزدأد.._>يلعدامتعلابةديد.هن٩امسأانبةيمانلانا٠بلام́::.~رذسسو_٥ل
ااتاه~)وهاوملا

دروتصم
ر--<>.<~ء-اةرور.:لابىدريلأانبلاع1ا٠~ديفعدسوتلاناث،ك_فىلعو•ة

سذدملانايميفنأمئننفوللتثداثال-ىا
ن.<.~.~ةديدعىىءأعاونأتداعلايفهيلأرثدؤتتاع>

ل<~~«ةت٨<«فلا٠ثومهتوءايملاريفوتلتيرور..1ات_ذنملانأم½رو•ةي،اتنلاتاد~ايفرامثتسلا
٠آن~-ق..:تاعانمدءأ<ب1؟دلحنام.«ماهمدهوتليت1انا٠~ايفعساوقمئنىلع،٠اتس7اب1اتت
عئسسسس.:وتلأ.~أنمينك~_ذنكميو•ميا.دنتلاةروسيموايبسنة،..٠يسمبةيطعد~بيبانلاربتاتناناف
•ةيل._1اداوملاما٠دنتسلةينقت

د_لسآيلب__٥د
ةثا.فلاربكأىلااهينىدؤت
ةيلاتلاتلراستلاىلع

نءامل-لاناةيم~ذ،._نتقم1اتاعىوشم_ااهعببتت<ىءد_ءةيلود1اتائيهللي¾بنيءذيك)م(
~ذاهب٩اد_بتس٩لتاءوومثمااكتليعامت..لاد>دوملاتلددممردثتنأءةييشبلاتانكننتسلاو
~١..ه.~~هيم-.وتلاهس،اب.ةنئميثيأوةيعامتنب-لا،..٠:سلكتلاودئاءذلاعاومأمث»يثطو:..:ررق1احيزرت
؟مر:ورقدلا

نأةس~ود1اتاثيملاابدبموتتيت1اتارامثتسللنلمييتلا~فو.ا:اكا
ة-~وهأ-:اشاتسالر١-.تةساردااهذ.؟،نافءةرشابمأاوي½وترشابملا

زنازميموتلاحيرامشلاعاونأر<:ط)ه(
ل~أ،ةيلاعفلانمرذقيخ:أبءاهيفمد.تستنأ

اهلردتينظةلماع
ع~راشملاذيفنترذذ.،زنينأ~بيتاسايسلأؤاونأربءأبر؟اببنودبتل1.١بلا

؟ىمهقلاهد._ىيذ•ا،دسسلاىلععورشم1ر.اهنلاويثأتئالمحتثيحب

~~تديد....،_ذرا~دديلنتاهمأشنمز٠(ار_.را.«:هالةيولولاأليارونبنيد..-ىأى1ا)ه(
؟رباح_بلاأانبلاوأدييشتلاتاينقءديمص



رافتر8اهنأشستاسايسلاعاونأىأ))(
،...~_1اةديدمبلاتاوشلملابىعتلاد.._ارولا

ولنثاشام.<رفوي
ءا-لبلاةيل~اتأسسؤلاأاثنمناتيم٠̀تسيد..؟>ءأيلاء:ةديد...لاةي¾كسلاحيراثنم(ا

<-«<ذنة.ائهلدبءتارث«دملا<كتةدايزىل؟دثاسينأةمثاقااةيلطلاتاسسرملار(او.-.أرليد~وأ
أ،٠<:_د..بلاةيلكاتاسسؤملاةيلامفسايقموفبنء«لو؟ىو؟٠أ<ز:ار½أىلارمه8ا_ذةسب>ومتار.-دم

ةينا..ةتسلاتاثا-تسملاوندملاوثهةير-.اتملاةيفيرلاةرمءسلا_م ~.~~.~..____~_~~
.كاذأهجاوتولبوبدسفناثدسلاةدايزلامفترملددعةداعةيمان1اناددبلاهم-اوتلس.هه

ىأءء.~رلانمررتإا.سلاةدمساوةربث.ةماعنادبلاكتيفث•ق1.ادلاعساوناهسللاديد-اصيزرت
،.~انملانمةد~تاوتتا٠ذمىلاةرجهلادذ.،.نوثتامابلا½وءةريبكاان~اىلا،رينلان~اا
در_ادن.:.لمتو•تئن٠اثملاكتنمليلفددمىلاوأةريبثااةير،.-ادلا

ىلانيرهاهمللابفه٩ةل
~اعفد٩«ثمتامكءءداصتقلاومنلابة،ابتوحلارطدلان:رفاهيفرلرتتتلانكطلا

ندعمجنيمهل
ةييبئلاةدايزلاةرجهلانعجتانااىر.في_اومنلانمديزيو•ةيفيرلاق،ا<٠انملاوفلم~اىر:ىتم
دتو>ةيفيرلاق.:٠انماانلسلةيميبما:٠اأةدايزللةثنثلابلاةعرسلااهمتعرسبفبراثديت(انهملانظدمل
ة~هءهلاةياعرلارتنز٧.:ذءةيعونلاةثيدرو)ةتتؤمنثاسةماقايلاة~رسلاردف.هتلاةيلسىدرت
ة~_~ادبىلاة~رسلار...:.بتلاةيلمعىدلتدقامكهةيسر،ه1ارثفارملاولقنلالثاسوةيافلمدتو
تار_..دت...ىلاو>اس٩ذتلااذ؟.ما»مناىلاامبولبءةماعلاقفارمااول~اونظسلاعقارمس_.ا:ءت
•ةطاعلادديلاةي.؟اتناو~قيومتبىدامعتتلاأامنلاةعرسئ̀ستءذر..ذثأةيعامت::<الكاشمو

ءا~ذنكيملناءةيمانلانادبلام_!:،سنأىلات.،-اتم1اتامولسل.حيمهوينثتو_ء٠
ةلاسيزوأناكسللةماعلاةدايزلاةرياساتيثاثريدادمبةبسانمئداسمربنناتنانعن~لاىتء«تشىهء

ه،٠ء15سلاددعرذةر.ا.::.تنم1اةدايرلات_-ايتب_اة_؟_،اوم1ةيفلةثيهمتةأيهمري½اهنأاملءنده1انالس
مزد~اايفةين1.ا.دتسلاتان~_ا.رتسم1أددءم.فةلثاهلاةدايرلاود،•11..-اه_؟.ىلع¿يلبلالاثملاو
ة_سء~ائدرىوأمر.:<ابثلاتقولايفةفلختم1اأأي.،تلاوةينالثنسلاتانا..وتسلارفوتوهاهيحاو.نم
•يانلامثادلار.وفةيو<.:«لا،..ا.:انملاما:دنمق.٠نكسلاءثثهنوثثنعيبام1

́..٠.>اي<سملاوةيواثبتلاوةيعانمعلات1ا..اشنلايفعس.تللةبول٠́هلاةئ.ثب><.كثلاةط~اىوثكاو->ل)
نةممااناأسىلهبل¾يو،ام_شلةنلاىلعل_~لو،ةيليذ!٠(ا.ر-٠ارملااهيفمزئ<نتتةثيبيفرشتتل
نموهيساسلاميلعتلاتايولوأاهيفلام~ا،؟اتيلوهعايفااوكابترلاباورعشينأاهيفددبلا
عحممبمبرلومهولاشسةير.ذ..زلاةيكثيملات1وتم1اونكسلاعاا.:ةيفرامثتسلانعىد~نوكيلد.مث
د~.شارفلاوءفيلإظتلالم..شيامب،.ك1ذوء~لال.ءلاقلاىرم٠-لاتار~لليعطتبلادثاعلا
•ةيدامهتقلاري½زةيداصتتلا



،لث̀سه(انعةيفا.:اتامولعملعلوبحلاىلاة_ارد1اروست،ةا١~اهذهلارا:دنو_..ءء
ت1تلا

ي~ءةيلىدةيلءتادعاسميلملوصب_اب1أتيت(اءناددلبلاةدعاسنثعي>..ذيك)مل
أناهتماقاىئهوةي..شبلاتافا.:وتصلاومنىلعريثأتلااهثويس-ةصوقاااهمبمابلإ؟:ريوا٠ت

رتن~الربنماش.كشئيتلاعيراشملا)أ(ىلاتولولا٩1.ةايفبنيد.::<ىأىلأ)م(
ح~راشملا)رن(؟يعارزلاويعانصلاأامنللةيرور.>٠تلاحيرامئنملا)ب(؟ىر.،..::.هملاأامن٨الوطظة
)ةينااتتسلاتانا.وتسمأأوةذلختمااأايت~مرلاجترلاأامنلاعنموأ،ا<:«ب<-ااهنأشستلا



ا.~«س<اةخنتوحفوتةيلوهتادعسىقلتتيتلاعيراثل)ئ~تناك،يضاملاين~مع
ماومدلايط،أ.دودمكارقشالاةموكحللامميفنوكين)نوه،ةينحلاةيل.دلاتاثيملأ«<اددساوب
-سرامثملأذيفنتوحضريتل-رهاتلكيفةشنابتطوك~اكارقشايطاديازتمازيكرتةمثنافءرينلا
~امم٩،_ظنتنأر½ورقللةمدقملاةيلودلاتاثيهلاىك~.هبنيو•ةيلودلاتاثيملاابلزمتيتلا
تاأا~ءاوةيسنملايحةدحاصللبلاطلادس1اىدلناكأذاأميث،امدحىلانلااهضعب
اذ~يفةمثاقلاتاسسلملاحأبثرءدميفوءناجنبعورشلاذيفنتىلدثاستنااسشنمةيرادا
~ثنايتلاةيناكسلات1٠نعبمللتاسمؤملاهذحةمد-ىدهوءةقبا-.حيرامثمذيفنتيفدلبلا
عورشملاناكافالع¾تنأةيلودلاةثيمملاىه__ذبنياذاماقلئعمزتمحاولانهنديلهناري½.١.ردتمد.ذل
هسةلرفوتيلةدعامممللبلاادلادلبلان~ني.هيث،~جأاتنبارشبههتافدت>يفودبي~ا
~كلفيفامبءرلاسنو.ثنىطعووشملااذهذيخنمىرو~اييئختلاوارسسثلار٦́؟لا
.~إمتادسهتنابيبوعورشلا

اعاونأ،ةيلودتاثيث.-هنوأهدتلابام»ي½تمات.و،اهدمهوتاموكحلاىن~هبتماقأدقو_مد
كانهو.ةيرشبلاتان..ءوت~اوناكء<لاعاهقأامناوليومتبةينلاتاءسللانمةله~،أةهيهدب
ةيممهلانمناةء.اردلاءذيىرتةلدوملاواةهيدبلاتاسم~اهلعن~شب~س«انهههق
يلي~و.ةيفاضان.اراعثتم<اميدتتىلعةيلردلاتاثيملاحيي-بشتوهيجوتلاهنمةباجلاناكم

•ةلث_لاهل؟ىف~

سميراشرذرذرتقملادلبلاكارقسلىلثم»-رفنمزتن~تيلودلا،.ذائي.مللنكميسك)م(
:ةديد.>.لاتادممسؤملاةاقايفوأانبلا

مه~تلاتيراشملانكاسنول،:شنمرايتخايفأببعابتابم.انملالئاءولار:٠ذام)م(
؟تادعأصلااهيلا

راخدلاعتجشتيتلاةيلاملاتاممنمؤمللةيعيجشتلاةمادلالاوملاى،،ورأرميدقتللنم)م(
ةرئنابملاتادعاسلاميدقتنمنلاصلاأانبوةيلحملاتارفدعلا..دارتىطربكأرثالزانملاةيكطو
فأانملا.اسل .حير

ت~وامنت.راخدلات_همجلشءةينوامدتلاوةحاخلاةيلاملاثادممنمزمللنكميسيك)ول
))ناكم.لاء.._راممم(ةيموطحلارئابملايلستلاتائيهلمملةلمكمنوثتنأ،ريفرتلا_راصمر~ا
ت_~ؤملامعدوحيبشتةيزكيرملاةيموكدلاةيلاملاتسرئئام_نكمييتلاقرهلالمف)ىءامو
ةيلودلا،ون<ارقلاتأئيملئصيكيكو)ةيرشبلاتانلنوتمصلاونالثء.لارديراشليومتيفةمدب.ذتملا
)داوملامفصتلاراثاةحلاممةيموتلاتاموك.دللو

ر



قلمتياميفةديده_زاعمدلوتيتلاويراش1ةيولو١١أائعار.-ابنيد<-ى~ىلا)و(
:تاسمنملاأاشناب

موهفموهةتباسلاةثلثلاماممقلامياهميلاراثنملا،لثاصلليس.اس.لارو~اناك_م٠>
ناك_.لاحا.!هقيفمتتيتلاتارامثتم<لانمةيفاحمةيلامجادثاوثربكايلايدسلاىاءةيلاعفلا
ةيفيكلااوشابملام.هتأولمعتتللثاصلاهةعنكلو.اهمج-ناكايا،ةيرشنبلاتلوتسلاو
ةريبكلاةيصتلاهذمو•ةفلتخملاناكسلاتاعأهقىلعدثاوفلاءذ.ز_زوت1مبمتينأنس.-يتلا
.تايلضفلا.ء،رييامعلاو،ةيلأملاتاناع٠لابةقلمتلاةيثرنلااياضقلانماددعلمشت

~رشبلاتان٨وتدصلاوناك_.لانلاملةيلودااتاثيملانمةمدقملارنورقلانا_مم
ةينذلانادبلانيبل:دلارزوتةداعلةل»وك،ةرىه.اءورء.>_دنم٦افا،مةنحتمتن)ني
لخدلايف~دلا~ذنملارسلابيمءةدايزلةليدمنكد1شال:ادم.دختستنا.،ةريقفلاو
ة~<ارزل:ةثانمثلاتاثااهثلثءىر.ذاةيدأبتقاتاعإ.اذقىلاةهةثملانم.رتثلان)-ديب~و.يوقلا
-~زوتةد1داىطدثاستناىر-لايهن...ذتت،تاع1اهفلانمامدويفمتافاصلاذيتبا~او
ن~~للةمدثملان-ررتلأن~ريف،دحاولادلبلايفس<لانيبكلذكيءنادلبلانيبلث>دلا
ءةهه~~حقاومررلاامميتتوتنكميذا،١..داوسنمرثكارفن:لاائء.ءأء́:٠:́_رثبلات~~.-وتصل:و
تلاةينلاةيثامتهلاتاثنلاىلااههم-وتءةيداعلاريياعملاوتات¾نلا.>..،.اهنتقيرادنع،~و
.1مببعافتنلا~داري

عيزوت~_دتلةعفاننكلوةرثنابمريفةلي_وناكس.للتهقملاتيل~اءت٦اءلالثمتو_مم
1_هتسلايفنأن<._-..ةيمأنلانادلبلام:.ء~رون،ذيحلا¿لابلا،اثم.هلا

ء
يفتوا¾تلاةوجفقييفت

نامضلاتاناعاةدايزو~لذدلاىلةيدعامهتلابثارضلاةذايزلش،ةفلت~ذمةرشابمقواهبلوخداا
ت~اع(اشر.٨نهلوذدنلاحيزوتةدأعلنأري½•احم~.أ،~أرتفللةمدقملا~ءامت.لا
قير.:؟نعقتتتلىداعتقلاأامنلالحاولثاراينتيب1.-أاراثاناكء٨كةمدتنملاةيلاملا
نكيدثاوفقشتتلامت-اى_طةر_،ابمون~اوةللدناكدملاةي..وننسيتف.ةيذتنلات_ايوتتلا
اهذهنوكتلأامنلانمةل-رميفىدامنتتلاونلاسمننباهينثبينأكلهتسلل

رفل
ة~_-ائندثا

ا~ثو،ما::دأدوهجلذبلامذادنوكينأنكيناكم«اةيعونن~نافمثنمو.اشادممديف

.ءازانملاةيطباتلتتمرم٤١ناكاذاطدم<ل،مميفراشذلار..:ثلاثثابوءدارنلازفارحل

تاف1٠لأرباربنمىز.ذىفربنانربىاهجازتتلاةيسثرلاةكثملان)ىلع_م•
ةلعتملاللثاشلانمو•تانا.لاهذملةمز(كالارملاىلعل>..--دلاةينيكءن...!.لاب،يعةيلاملا
.~راشلارم:انع<كت¾سل،ةدوبلاريياعمىا،ةيداملارييا.هملارايتذحاةكش،ةكشلاهنبب



اذه،إ؟اوتصديدحتو،ريي_~اكلترايتفاهل~،بنينمديىتهيحلكامثملاهلدمد~و

ىصو~املاطلو.ابيرقتنايحلاطيفيلاكتلاحفترترييامملاىوتصعفتريامردقبهنابملعنلاحم
ةمفترمريياحبذفلاب،أاهسلاىمتمدقتملانادلبلاوةيمانلانادلبلاين،نوينهملانوطمفملا
ناكم«اتاثيحتذفاوءةيموكحةيلامتاماعاىقلتتتلاناكم<لاوديرامثمبرولتتيايفايبسنىوتسلا
س.لاعميطتسنلثيحبعا¾تزلارتناكسلكتلانكلو.لبلااذحيثعافترلاةلدتممريياممب
نمريليفو.ةريبكةيلامتاناعانكاصلاقلتتماامةمزللاتار1>هيلاأادالخدلاةصفخنلا
ت~اعلاميدقت،حيمطتستلوأديرتلتاموك_اتناك،أاوسلايلثةمدقتملاوةيمانلاءنادلبلا
قحوا٢ةيمونلاةديب~نكاممأانب~ومتلمزلتتلأ~ذضلأةيلاملا

رسلاةيل1.:~~همثلم~
،ةريبكةيكم.تاناعالفدلاةضنذصلارء<لانمليلتقثلتين~ةداثثد-_و.لفدلاةصفخنملا
يشىكل.هحتلواتاناعلانم<ليلقلاىطلاس«اةببلا½~~لامنيب

•أ

ةريذلاتاومدمملايثسثتتت)دبأاعنلاو«́_هي٨ذتلأيفةعبتحلاةء«يسلاهذهنأىم~و.

ةقلعتملاممتايم-وتر~وىلاني.!؟طخملاىفتبىعدسيىلو`ةيتامنمف.نييراوتمنيدابتايف
،اهيهريياعملاكلتقيب.ادتر٠رتفيتلاناكدسلاتاثفلةرشابملاةاذ-لملاسام.)ىهريياملاب
ءايبسةسومتاتب.انمنورد.~نيينهملاني؟ءاذمسلاةيبلا½نآبامك،امعمثيداحلاقيرإدو
ىن_~«لاتنلايفسكمتت<لب،«ضلاناكء<اكبول_رعبنشمبة.-اخلاممرلفانكيامطو
مهمث7~~ةيسيثرلاتطتملا

نكاممملافيلاكترافترانانءةيناثةيحانسو.ناكدسلانم~ ةضفخنملارسلانمةليلتةبمنللااهنم_:اكددعرفوتمدميثلثمتملاروبلاو،~ةيمونلاةهيء~
ريثرتلقر..:ذنهثهء،´ىمنيططنملاونييدم<ايدسلاازعهدق،لذدلا

ىنها_-~
تاههخلانم~

ناك-لارباربنم،ببكةثونتمةعومبمنلادبوتا~دو..سظلانمنكممندعربكلةيناكدم.لا
ربارببةامدسلاجاربلاو~ةيتاذلاةدعاسلا~~دبمىطةمثاقلا

ر~وتيتلاو،أقثارعلاورييةاوملا~
حمسرء<لانمريبكدىهدلةيدم«م،لاةم_لاقفارملار٠ايملاقعارمبةد.زنكاسللحقارماداصتتمب
براجتلاىلثأانب،-دوتملانمو.ناتملاوةوملاىطةتتوملانكاصلانمابيرثتعونى~ينبتنأباهل
ا~_~زانمة،ءوننيدم.:تبر،«اةيبلافم.وتتنا،ةيرشبلاتانادوتصلانمريثكينتدمفوشيتلا
_~دقامتلاب٠انبلاىتاذلاىطدامتعلابأانبلانببةفلتخمقو.زبهمجلاقيرا.نع،ايجيردت
عادلار._.اددمولاةتبادلاريي1دمب~ةديتب،ألبىوتسلاةبم.انملزانبلا-ذحنبمتتس-،نيلواقمل<
نمىند~د-دبلثلاىلةدوزمودنأاسلاكلتناىلا.دنيمطتوهكلذبرس.لامايتأارو_سثرلا
نكيو.هثانبب.<رتتامري:انمين_تن).-داوملاكلتبفىتبتن~س«الىم~انمناو،قفارملا
،أابرهكلاإردمر،ابتيعونررنسمنم_نرتنأرةمدتملاقثارملاددثديزتن)تقولاسفنيفةموكحلل
،:كذو،1_هدينو،سرادملاوءةيب.اهلاتادايت_الثم،ةيعامجلاقفارملاو،ةمامقلا-وجو،قرطلا~رو

.ةيموكحلاتادأريلاتداز~

ءةيلاملاتاناعلاوءلوذدلان.ايوتسملاتهيفةيلاتلاايانلاةم.ارةلاثحبتو_وم
هتايلضفلازريياعملار



ىلاةيرشبلاتان½وتصلانناكء.لاناديمموفةيلودلاتادفاصلاهيجوتنكميفيك)م(
لمخدلاة-فترملاس.للناعسلابسانملانم~و)ةيمانلانادلبلايفل½دلاةضف¾نلارم.لأ
،ةيباسنتم<اراتسلالعجقيوطنم،اذحاهكارقشاىكبترتامان١،ربهاوبلاكلتيسفكارتثلاب
أدثاوف

`
:ءل-دلاةضنذنلارس.٨ك

ر~١ايفمدقتتملانكاسللةيدةنلأثلاكتلاوىداملاروتسلاديى_ي:بيثك)ء(
~اكء.لادراوملاعوعجمبىوت~اأندطبريهبنيلدر٠:تادثاصلاىتتتيتلاتاعنرشلا
؟ةيراجلاةيلملاريي_هعلابماءةدعاسللةجاتحملارسلاددثعومتدمبم>اءدلبلأيفة،داتملا

،نيطتحملاناكمللةيتيق~اتايلضفلاهج.ريخىكيارين~عيرامثملا.ادي(ذتلنثني~)م(
،ج~ل1ةأافكو،ميمامثتلادي-وتنمةنيممة..ردىلاةجأحلا1،مضرفتيتلادويتلانمروعتلانود
أامري.ةماع_اةيحصلاتابلطتملاةيبلتو



م..ستلايفهضووحلااياضنألاليلبتس،نء«ولصنتب،يثاهنلاريرقتلار_.ءىوجي_<_وء
ة_~اهيموقلاتامسمنملاوةيلودلاتلاكولأرءتشتانمنمءرم-امليلتىلاادانتم.اقباسلا
هإء~انمكلفرينمءنايبتملاىطادرةبوتكمتدر.يتلاتاباجلاىلاو،ناك_.لا~ومتب
،_~اعلاةيمهبلاىك،هضرعليثاهنلاريرقتلادميسو.ةيروص.>ام_انيملأءارييتلاةيفاملا

،يل،دلاتاثيهلانلا1،متبتتيقلارييامحلاوتام.ايدسللليلتنمصتي_ز.نيث7شلااهتروديف
.ةيلودلاتامثيببلامب-دمتعتن~ةقيلذامنام»عملانيملاءريةديةب.ريي1هعن~شبتايم.:،نتو
تاهطوت~اوناكملاىااذقروف،٠تاراشتسطلىهاةيولوا٩7اي)ىلاةيءادلابابم<لارب_رثتلار::رتيسو
كاتشان)ىلااراذن..تاثيملا~7:تفاهعبتتيتلاتا-«يدسلالط_رنمشيدم،،ةيرسثبلا
،اد،د~_اثاتشانلاىتحلئا.ةيرشبلا:.انا>وثس_اوناطم.لاى1طثليوعتيفةيلودلاتائيبلا
تام.ايسلالمشيثم~ءق1اهنلا._<اونوكي_.ضا.~اىب½املايفةمهبتملاريياعملاليلتلاجمناف
ناكدملاعاطقليومتيف)اهكاوتشام«عو)(اهكاوتشاىطرثؤتنأنكمييتلاةم1ءدلاةيدسلملا
_ىنورقلاميهننيفدتاثي.م_اكلتا.~دبتتمتل1تا_.ايسلاريرتتلامزصتيمو.ةير~ات~رتسلاو
د~امديىدتيفدعاسمتدتتملاز_ةيشنبلاتاناوتسلاقناكدم.لاع1.اهقريفىءهاتاع1ا.ءىلا
تانلحوتدسلاوناثدم.لاعإا.:دلمشنام_ا.؟اشنقاطننمتنموامانا،ء:.ا_<اي_>نمتاثيملاكلتهعبتت
.ةيرشبلا



لولاقفرملا

نارنب،ماعلانيملاهدعأاسرقت،ةيفاملابتروديف،ةاعلاةيسبلاتفرمتم<ا
ةيرشبلاتانطوتسملاوناكم«لفارطلادد~اليومتلاماةنتيتلاريياسملا~

١~٥ى~~و•٩
تام<ايمسلانعةنجومتامولممنمضتو،)مم~د(موممةماملاةيسجلارارقىلم٩انبريرتتلا
ن~٠:دمولسر«و؟ناديملاكلذيفىفورقلاميدقتيفةينودلاتاماذنملااهعبتتتلاتاأارهلاو
ةلامرلانمةروهاذهقفرنودجت•موممليربامناسينميفةخرؤملايتلامنلعالرتمدق
•ملعلل)٥ا٥1لد(ىرقتلاو

رييامملا~ةهفاوةرومبلوانتيلهنلىلاةماعلاةيممجلا-ردتنا،ريرقتلاضارعتم<اىدلو
~أاجهنأوةدئافلاتلدومورهورقلاةسايسله؟ذملا

ريي~عضوو~ا~هدتىلاةرامث.اىأنماولخ
رارقلاومح،عحضوملااذهيفاديددأرارقةماعلاةيعمجلاتنثتاء٠كلذىلعو•~»•ةهيهج
نأقلاماعلانم~لاةماعلآةيممجلاوعدتهيفو•اذهقفراضيأهنودبتو~،)مم_ه(ءلء•
لا~.ىلع،علطضي

~
ح~اهلعضخيةديدهريياممميدقتاهن~امث.نم~ةلم_.ة،<اردبءةيولو

تله~وءةيرشبلات.انطوتسملاونا5ء.لالدأنمةهلودلاتاسسلملااهمدقتيتلارفورقلا
ىعنورقلاهذحىلعىفرفتيتلاةدثافلا

٩•

اضلحدنتيءةماملاةيممجلايفهنأشبتاثةانمنمرادامر1طاينرارقلاولاانرظنافاو
١_«يفةيلود1اضورقلاحذملةديدجريياسعضونأشبت.ايصوتميدقتىلاماعلانيملاوعدمهنأ
ةب½رلاديدشينناف،ةينمملاتاممسلملانواعتنودتايصوتميدقتثبملانمناأاملو•ناد.لا
•عمفوملاافهلوحأارانمهنومدقتدقاممةدافتم،لايف

،ةمهملا٠كلتيفانتدعاسلاراثتسانيعدقو•ةبولطملاةم،اردلادادعايفنوضامنممو
ااهأأاندثأ،هونواسوغاتنتننذاتم<لاموقيمو•اينافلسنبةحماجنمءغاتنته½ك1هفاتم،لاودح
مناني~ودفنلذناو•ةيلودلاةيلاملاتاسمؤملانمةسمؤم~ةيصخشتاراينب،ةمهملاكلت
•ثحبلانم٩زبلااذه~ةدعاسسلاونوهلاديدمبمتلضفتاماذانانتملاةياف

•ا~ولممدادعايفعمرشلاسء~انث~ل١كلتيف،تتمتمنتم.اذنمنأولديفملائمنوكيو
،(:ثءمترمشاذاف•)مم_د(م«•ةماملاةيممجلارارقينةدوشنملاافادهلايبلتةيفاضا



نوكي~،ء/وهلوةقيهلايفيفوتسري½ااجدقىفورقلاميذقتيفريياسسهنوسهتتامضرعنأ
لدصفلاماهنومبتتتلاةقيرطلاليمفتلانمايشبسثيانمومانايبانيلااومهةتنأديفملانم
ناميبلااذهنيمضتنكمملانمو.ةيرمثبلاتانئدوتسلاونأكم<لاعيراشلحذملاوضووقلاممدقتيف
•يليام~نمةلثم«لعانوهر

يتلاةلمامملارمفنءلاجملااذهينىنورقىلعلوصحللةمدقملاتابلطلايقلت~_ء
،هانسلاطورشوءةدثافلاتلدممثيحوةءاخةلامميقلتاهنأم)،ىرفلاتابلطلااهاقلت
؟ضارتقلافيلانتنمكلذريفو

)مثيد1ةرفوتملادراوملانمعأطقلااذهلاهنصصختيتلاةبمنلانوههحت~~)

بلطميهقتءدلرابتملانيمباهموذخأتيتلاةيعامتعبلاوةيداصتقلاطاوملايهام_م
أناديملاانديفعيرامثملةمنموأضرقىلعلوه~مذقم

~اثباونلسلاىوتسنيسحتبهي1زتلاةيمانلانادلبلامامتهاىلارظنلاب_م
ىل~و،ايلاحاهنومبتتيتلاتام.مسلاىلعت(ايدهت٩ا_.انوعقوتت~،ةيرشهلاتانطوتسلل
؟اضوتلاميدقتينةمبتلارييامملا

ة.د~~)ىطةيجراخلالاوملاسوىرمادفتسانكميهنأنودقتعمتىفار¾لاىل_ه
أنةيمانلانادلبلاينةيرشبلات>انطوتسلاوناثسلاىوتسنيستل

ىرن~تاظح~ى)عمةلثم،لاكلتىلعاميس،ادرانيقلتاماذانانتملاةيا½نينتمودفنو
هلقتصواضاحلاجملااذهيفىفورقلانناهلعضفييتلاوييامملاناشباهثادبا.ذنوب½رتدق
ة~ولامثدودرىلعلمناملاحو.>ومءوينوبمناويزح»نعدرلارخأتيل)صقانأدوأو
ديفملانمنوثيدقفءتقوللابسكو.هدودحىفينمناديدحتثأاراطادهننأانعمويفنوثي
ه~ط~ناضيتم.لةس:ابمهبلامتلاعيطتممننيممبتكموأامىهسث،قلامكدودررفةراشلا

•١.دملانبم~لاليكو
ةيعامتبلاوةيداصتقلانولنلاةراها



ينانلانفرلا

ة~ديلودلاتاقلملاةرادامبم_دمنمةهجومو>وموهيئويمناويزحوةفرلمةلمامن .-.~
ماملانمملاليكوىلاةيلودلاةيئامنلاةسسؤملاوريمعتلاواامئنللىلوةلا

ة~امتجلاوةيداصتقلانهئ-

ذيسلاىلا)موء.وووامر)رم(،ممه،وياممرام)مهينةفرلملامكتلاسرىلاةراث<لاب
فهدممتملابومتلامظنتيتلارييامملانعماملانهم~لااببعلطضيتلاةساردلانأشبءارامنكام
نأصت~أوهغاتنته½ذاتم،لابيقتلننأانندمسمهنافءةير~اتانطوتسلاوناكسللفارط~لا
•ةومشةرايزنوكتل،ةمزللاتابيترتلاذاختانمنثمتناميكهترايزدعومباقبسانرطخم

ىلا~انمأيشمانرش~ا،موهههينويمنارينحميفةخرلملامكيلاانتلاسريفو
ريرحتذنمهن~فيضنن~دونو•ةمرشهلاتانطوتسلالابفيلودلافيصملاةعومجمتاطاشن
كلن

يلياميفو•لاتبملااذهيفعيراشلابمامتهلاىلفبأدتيلودلافرصملاةعومجموةلاسرلا،
•عيراشملاكلتضمبلةلثأ

ة~ؤحلااهيلاتمدقاكءرلودنويلمممهرادقاضرقردنوتىلايلودلافرصملامدق
ل~لاةلصطةطخدادعايفةدعاسمللكلذوءرلودنييلممهردةادامتماةيلود1اةيثامنلا

فرصملامدقو؟ماملاتنلاعاطقبفةلباملات1.ايتحلاةيبلتلوءلبقتسسنوتةنمدمأان٦
ةبانلاةسسلملاتمدقو؟اهيفماعلاتنلاع1طقزيزوتلنارياقلارلوذنويلمعمهردقاضز
ءهايملاتاداهماريفوت٠كلذيفامب،اتكلدرامعايفةدعاسمللرلودنويلممههردقادامتعاةيلودل
•ناث~<لاوءةيئهبلاةحصلاوءةمامقلافيرصت،رورملاوقرطلانيسحتةءيمراجملاتاكبث>-

عءر~هنيفنتميف،رلوهنويطمه¿لبي،اكياماجىلافرصملانممدةمىفرقدعاسيمو
تاشفللةهسام،~لاةيممتجلاتامدفلاريفوتو،يت~اذلادوهجملابةينبملانكاسملاريفوتفدهتب
اهنلكهجاتحتاعب،ةفلتخمقطانمىلعةعزوم>ضراةسهقه•••دوزةسف•لخدلاةضفخنمل
اانبيفةينقتةروشنمهجاتمتامس.لارةلتتسواذهءأابرههوويراجمتأكبثوهايمنمةدهىل
)هه>ههعمجمامديوزتبكلذو،ةمثاقلاةيناطقتم<لاتانطوتسملاىوتسعفمرمتيسو؟اهنكاس
نوهلمههردقاضرقيلودلافرصملامدقيمو•ةيممتجملاقفارملاوةيء،اس~لاعفانملابر-لان
•ةنيدمهميلاوحيفريراجملاتاكبثوهايملاقفاونيسحتوأةماقايفةهعاسملل~زاربلاىلارلوذ
¿ل~ةدتمتلااينازنتةيروهمجىلاةيلوذلاةيثامنلاةسمةملانمدامتعاميدقتحارتقاكانهو
~ءتامدنلاوعقاوملاعيراشمنمعمرشملومدتيفدعاسينأهنشئمءرلودنويلممرء
ميدقتوةيعمتجملاقفارملاريفوتو،ةهناطقتسلاتانطوتسملاىلعتانيستلاخداوءةديدجعقاو
•نكاسملااانبلضورقل



~رملاةسايم«فةلثم<اةسف٠وهووماممرايأ٠هينةفرؤمئاملتلاسنيفانيلامتهجودقلو
ة~ارقيفبني،دد-ااذهيفو•ةيشهلاتانطوتسلاوناكسلاعاطق~ومتبقلعتياميفيلودلا
ء)ممومهناتحفملاءيناثلاقفوملا(ه/وهلوةقيثهلايفيلودلافوصملاةم،مس،نعدروام
>مكتلثس<~ىطةيلاتل1تاباجلاعمبنجىلاابنج

تاعاطقلايفعيراشملاةلماسضنةيرشبلا-.انطوتصلاونأم،لاعيراشمطاعت_ل~
ةسايسلابقلعتملامسقلانمىلولاةرقفلايفاهيلاراشلاومياعملاقيبطتىرجيلازاموءى~~لا
يفءيلودلافرصملااولثممماقدقلو•)ممومهناتعفصلاءيناثلاقفوملاءء/وولو(ةماملا
~يشبنأشلاانهيففصملاتاسايس~ءمومهومومويماملةماملاةيممجلايترود

•~انم

مدق~ذا•هريفددهعأطقى)وأعاطقلااذهلاندراومنمةبسنريمخب~موقنل_م
،~امملاةميبطم«دمتتق•نيممتتويفنهممدلبت<ا..ايتهاساس~اىلعىفورقلا~صملا
ىدلرفوتموهامب،ةقمتسلانادلهلاىلاةبلودلاةيثامنلاةسململانمةمدقملاتاهامتعلا
•دراومنمةسمؤملا

انناف،ةيوشهلاتانطوتسملاوناكم<لاعاطقيفعيراشمللاهم~اميدقتيفرظنلادنع_ء
،هلبلليعامتجلاوىداصتقلااامنلار1طاينعيراشملأهذهلةاطعملاةيولولارابتعلانيبلخأن
ءعفانملاوفيلأتلانيبةقااعلانعلضفءانمامتهااهيلونتلا~اوحلانمو•ةيثامنلأهططفو
ةرقفلايفاهيلاراشملا(اوملاوء¿ياا•••دراوملارفوتىدموءوقفلاوءنهينمملاناكسلاندعو
ونلاتللومو،ةلامملاتايوتسيهو،)مم_ف(مدءمةماعلاةيممجلارارققوطنمنمم
.ة~انلانادلبلايفنثاسلانمهوجوملاعممجملتاعلاةلاتلاوءنلسلاةفاثلو،ى~ا
يفاهذخأنيتلا~اوعلاعحن،~تامدذلاوعقاوملاعيراشم~ةنهنمملا،ةقفرملاةقيثمولانيبته
•رابتعلا

فقوملاجملااذهيفيلمدلافرمملافقومن.دقدتمناننافءانتاسايملةبمنلابامأ_و
•ة~~ات>انطوتمملابديانتملاةيمانلالودلامامتهلبيتسيهنأوءةيلبتلابمستيونو
عيراثم<كلذىلع~ديو

اهلومييتلاوءه(اع~ةرولذملاةقيث.اارذةهووشمل1~تامدثلاوعقاوملا~
ةديثامنلاةسمؤملانممدقملادامتملاكلذىلعنهلاثمر:او،نيماعنمبرقيامذنمفرصلا
•لياماجىلايلودلافرمملانممسقملاىفرقلاو،ةدتتملااينازنتةيروبمجقلاةيطذلا

ن~رءة~اهنيدايملاكلتيف~ومتلاتابلطتمنأانلابنعبيفينأبجيلهنأود½
امةردقاهلتممهلاهيفتارامشتم«ا

~
ةهسنلابو•تادواولايففوتلاقيرطنعاهتميقداهء،ىلعةليس

نمةسنامسلااهتاجايتحانمريفص٩ز.نعديزيام(ومتلةيبنج~١نويد~نافنادلهلاةيبل_ذل
امتاذدهيفلدشتيتلاويجراخلااهنيدةمدفبةلمتملالاثملامقافتىلااعيسىدؤمنأهنأث



ة~لاممىلاهدوهجهيبوتليلودلافرمملاىلعةعقاهلادئو¾ضلاتدأدقلو•رهلعلتثاثبع
اةقثللانثامصلايفهاملايلاملاىهةنلا

ىل
ة~الولحلاىلعهدوهجفرصملاز5رينأ

هةيلحملادراوملاةثبعتمةلماملاىذيلامادختم<اةفلىلعةوطنتيتلاوفيلاكتلا

فر~ااهضرفييتلاةدثافلاتلدومنافىفورقلااهلعضختيتلاوهمامملابفلعتياميفو
نكيهن)ريف•ينمملاعاطقلاوأعمرثلانعرظنلاضفبةدهوتلدممىفورقزمهمدقيامىلع
هداد~ةقباسلاةلهملالاجلوىفورقلادادسديعاومبقلتتيامهفةنورملابمستي~ومفاختا
عرسثلاهمزتيامرابتتلايفاذخا،عمشموأعاطقرطلةبسنلابطورشلا٠كلتفصملادذحيو
•ةيوشبلاتانطوتسلاوناكسلاعيراشىلعءلاحلاةميبطءامامتاذهقبطنيو،ره،اصهنه
هةدحومطورشعابتاباهتادامتعاعيمجةيلودلاةيثامنلاةسململامدقق

امهمدقتتلاتادامتعلا.١وشوءفرصملااهمدقييتلاضورقلاطورشنأردذلابويدجو
رفوت~اىلاةمدقملاىفورقلااهلعضعنتيتلا_طوشل1ايثاقلتددحتلةيلودلاةيثامنلاةسسلملا
تامموكحلابناجنمرابتعلابذذخؤتتلالماوحلانملماعلاتسيليهف•يثاهنلا
ىرخلالماوملانمو>اهقيرطنهعنوتهتادامتعلاوضووقلاابيلامدقتيتلاةطي~اتاسمؤملاو
ىعاامتبلاىلاةباحلاوءةيلحملاقوسلايفةدثامملاةدثافلاتلدممرابحلايفذخلتيتلا
عإ~ةيلامتانوممميدقتنمةموكحلافقوموءىفورقللةمدقملاةيلحملاتاثيهللةيلاملاةو~ا
سقدميثامنلاةسمؤملااهضرفتتلاكلتمفرصملااهضرفيتلامومزلاةدحومفرفءاذكعو•ناكم<لا
•رذاىلادلبنمفلتختيثاهنلاىفرتقمللةبسنلابىفرقلاةفللتناف«يلودلا

ة~سلودلاتانومملانمردقىأنىأاعذلامهولانمنافءقبء<اممنفتيامكو_ه
ريفوتلةبو1طملادراوملانمريدنصأزجنمركأرفومن.لميرواهنملا~ايفوأايلاحةمدةملا
يفةد~ازتلانأسلاذادعلةيرشبلأ-.انطوتسلات،1.ايتتمانم1دري½ونثاسلانميندلان~ا
يجراعن1الاملارءأرماد:تسلةقيرطريفنأفورالاهذهلدثميفءدقتعنو•اومن~لانادلبلا

زي5وتلار،ىنامثرلاري.اتلاباحضاوامامتهامامتهلاعمديدجتلابةمستلاعيراشلا~ومتيفيه
لاومأس،ورأرميدقترمثلانمنوكيدقو•اهتاذنكاسملاأانبىلعلةيرضتدلاةيلكيهلاتاموقملاقلع
ةيلودلاةيلاملاةسمؤملاتةبأدقو،ةيلحملانراولاةثبتتلتاسؤمأامثمنلةيلوأةيهدبءت
.لاوهلاسوؤرسئنلااذبدميدقتل1«داههتم«

نمه_زممووملاهذهشقانننأانسيو.ةلثم<أسمتحر٨امىلعةيلولادودرلايههأه
•هم~«نيىذلاتقولايفغاتنته½روتلدلاعملهمفتلا



ىف~حاصهتسلةرشمابمهبلاصتلامكنكيفظوممم،ابمكديمزتانممكبلطبقلعتياميفو
ل~اةرئادلمدقألاراشتسلايلركندبذلوراهديسلابلاصتلامكنكمهنافطاقئلا
•يلهالافرمملأبةيضملاعيراشلاو

:~ودلالافلملا:راداربدم



تلاتلاوقرملا

تاظحلمبمكهيوزت<مومعويام/راي~م•يفخلملاءمئنبلطىلعادرةلاسرلاهذهبتكأ
ىومتلامظنتتلارييامملا~ةنونوملاو،ةثيبلانوؤشلةدحتلامملاجهانربلةريخلاةس،ارهلانق
لوبتباولضفتتنأوجرأو•)ولوووو(~ةيرشبلاتانطوتسملاوناكم،لاعيراثمملفارطلاددهتلا
ناذلبلليثامنلافرصملااهقلمييتلاةيمه_ارظن،نثلو•مكيلمهرلافىرخطنعىراذتتا
رف~عمتارواشأارءاةروضبترعم:دقف،ىضحلاأامنلابةلصملاروملاىلعةيكيرملا
•ىذرةفايص~~وصملايفنيلوؤسملا

ذاتس،لا،غاتنتوف٠كاجروكدلاهبعلطضيىذلاثحهلايفةنوامملاوكبلطبقلمتياميفو
صتق~و•هفرصتتمتفوصملاتامدفنرغاتنه½رحلدلام(اعابلضفتلاوجرأ،أينافلسنبةساجم
تابيتوتلادادعاعمطتسيفلووديسلاف•يبتكمبجهاربلاراشتسءف1ووديرفل)ديسلاب~نأ
هى~1أ~للةفلتفملايهاونلابنيينعملافرصملايفظومةلباقمنمغاتنتوفروتكهلانيمتلتز(طا

~لايتاظهلامأادبا~ءدوأيننافءمكبلطيفةدراولاىرفلاطاقنلابقلمتياميفامأ
اف~«يفارخلماهبتهلهأرةلاةماعلاتانادبلايفيأرنمهنعتمرعأامىهبأنأ،ادمهت
تانطوتسلامةلصتملاةديدملالكاشلاةفلامةيانمبج1امينأفرصمللي¾بنيهنأهاهوو،عمض~ا
،يضاملاينأنلمفامكء~ايفولااذدهةجلامملدادتتم«ىلعنحنو•ةقطنملايفةيرشبلا
بفاضنواعتىلعةريبكةيمحأ~افضااهنشنمةقيرطب~نأىلعنومزاعنمنوءهيدجتلاحوب
.ديدشقمظنموحنىلعندملاومنىلالهوتلال.أنمةينيت(الااكيوايفةلوذبملادوهجلاق1طن

~ر~اةم،اي~ةقلمتلاةقيثهلازسةروصةلامنلاهذهعمتقفر)دقننافءقدأةرابمبو
ينفافيسفتلانعين½ةقيؤلاهذهىعننأم½رو.ىضحلاةامنلانأشةيكمولانادلبلليث~لا •ةدم.اي~ا،كلتينةيمهلاةثثلاباارصانعلاى¾حمزاربايفمكنذتسا

نوؤشلةدحتملامم~لاجهانرهلركذلاةفلاسلاةء<اردلايفهيلاراشياموأ،ناكم،لانأم½ر
ة،،اي~،ناف،ىرضملا٩امنلاةلكشصانعنماماهارصنعلثي،~ةشيمملازكارم~ةرابمبةثههلا امنلاتاجايتحايفرظنلابىهاخههوممتهتفرصون´

.ىرضعلا~امنلالاجميفةددهتملاا
فرملاتارامثمساناف،ىرضحلااامنلاناشبفرصملاةم،ايسةصاثملاةقمؤلايفدراووهامكو
،ةلوزستاطاشنلءىرضملااامنللةلماكتططخيفوصانعءنثم)امثيحءنوكتم«اجملااذهيف
ءةم<ايسلاهنهقيبطتيفكاشمنم~صملاهفهاصامم½رو•ةدحقلععمشمكوحنةهجوموأ



اهمللحدجوين~وىوضملاا~لايفرممقنللةيسهثرلاباس<̀لاددحتن~عفن~لاسنأىرمهناف
ءةسايسلاهذهذيفنتنمحذتيو•كاشملاكلتلةيعطسلاوةزرابلارداوم٨ذلاةبلاممبأافتكلانملدب
لادمبميفةمدقملاةيجراخلاتاةعاصلان~ا،ةثيبلانولشلةدتلامم~لاربتهطءةس«ردينريشأامك
لاملاةيبطميه،ةيكيرملانادلبلليثامنلافصملا~تاثيحبناجنمىرضحلااامنلا

نك~لو•هلذبةينمملانأدلهلانمدلبكنمبول~ادهجلابتمميقاماناةيوناثتادعاس
يكدلوءكلذلو•لاجملااذحيفتاجايتحلانماريفصاأزهبو1ولومتنأةيجراخلاتااعاسملل
ف~)عم،ةيثاقتناريماعمساس.ىلعاهميدقدتببيءنكموثأدعبأفرصملأتادعامسلنوكم
•رابتقلايفةيلاتلافاذحلا

ةربنلاديفتقمحنكممىوتسىلع~ىلعتادعاسللىداشرلاشلانوكين)يفبني)أ(
؟ىرخأ٠.لاجميفاهقيبطتيفةبءكلا

-د
نأعمرشللي¾بنيو)ب(

~
نمة~~لاةيجرانلاوةهلفادلادراوملاةثبمتىلعازفاحنوي

مههاويتس<امزليامنأواميسل،ره~اخهجوبةم1دةيلذاةلادراوملاةثبعمتةهىوخلاتاسسؤملا
نافدد-اانديفو•ايبسنةيمه~لاليلقدهي،ىرضحلا~امنلاربهاوبةيبلا¾لتامدخوعلم«
ىذ~اينقتلانواعتللانجمانوبقيرانعتبستثاةربخةبكيرلانادلبلليثامنلافرصملاىدل
درودقو•ىرضحلاأونلالجأنمةيموقلادراوملاةثبعتىلع٩اضعلات<اموكملاةمدعاصفذهتسي
اا~لاةودنيفاممتيقل.تلاةملكلاىعنينءل.زاربلايفذفن،ءهاربلا٠:كلتدف~ليليصفتفءو
•)قفيملاىعنلانمممةحفهلارظنا(.يفاملامامل)يفوويناجىدويربتدقعتلاىرضحلا

نأح~وأن):ا1ذكدوأيفنافةيلاملاتاسمؤمللةدعاسملاميدقتبفرممملامايقنعلضفو
ةيلحملاتاسمنملازيزوتحمىيسحتوحنايوقاهابمتاهبتتىرضحلا٩امنلابقلعتيى~صملأةساهس
اهططخنيمفتيف٩اضع~لانادلبلاةدعاسوىرضحلاأامنلاةراداوطيطختنعةلولسلاةيموقلاو
ة~راخلاةدعاسلامادفتسانكميو،اذه.تيرضحلازثارمللةيولولاتافتإ-ايتحلاةيهوقلا
يفمةنتستةينقتريياعمورتيدانمعفولةمز(الاةيدامتقلا_ةيعامتت.لاوةينتتلاثحلايف~وصلنل
دراوملاةلقوةمهملاهذهةماخضلارظنو.رامثتم«اجاربرثرضحلاأامنلا.ططخمييقتودادعا
تانيسستلافداوةديدجتاسسلمااشناىلاةيلوأةفصبمامدتحلاهجويفىرفحلا٩امن(الةهاتملا
ردقبو•ىضهلا٩امنلابةلصتلاتاطامثنلايفنييثاصفأبيردتنع(اضفءةمثاقلاتاسململاىلع
ج.اربنمةعومجمعضوتم>،لاكتعلاىيضحلا٩امنلانعتاس<ارد>فوأاضملانادلبلاعيطتستام
رظ~لدادعتم.اىلعفرصملاو•:شلبةمزلةيجراخلاةدعاسلاحبمتمو،رامشسلاعيرامثمو
ناكبلاىلاةروشملا٩اد،<لو~،بسفرفووقميةقتةينلثماييذقتةيفبل_هاربلاهذ.؟ين
ارهاصنمهرأوملاةثبهدتنشب

~
•ىرخ

لسومتمظنتيتلاويياعملانأثمةثيبلانوؤشلةدحتلامم~لاربهانوبةم،اردبقلعتياميذامأ
ةيلاتلاتاظحلملاىلامكتيانعهدوأنأدو~ينناف،افناةروثلملاىرضحلا٩امنلاعيرامثم



انطوتصلاوناكم،لاكامثىلعاري5ددشتلةقيثولا٠ثلتنا)أ(
~~ايفةيوشبلات

عيرا~~رتبماقةيكيسلانادلبلليثاعنلافصلانأر5ذلابردجيدد-ااذهرذو.~را
٥ا~ريفوقةماعلاةحملاوناكسلابةلصتةاهوصانعمضتويعارولاأامنلابماعه-وبلستةهيةق
يتدلاةفلتذملارصانملازييمتةبومصلارظنو•ةيفيرلاقطانملايفتامدخلانملفري½و_رشا

ع~١١لهنأريف>ايمداريدقتدهجلااذهريدقترذعتيهنافءهعوم~يففتا~ى~
ءةريخلاء<اونسلايفةماخبوءف~ااممدقيتلاضوقلايجمناماحاأز-~ةمدمذلائم
•لماكمقلايفيرلااانلاعيراشمنماديازتاددع~أرممملارقاثيح

٩انتلاناةلبللفصملااهمدقييتلاةدعاسلاةيفاوةرصبريرقتلارلليل)_(
ذا-ي

اةلصتلاةيسام«اتاعانصلا
عيرا~ةصصخماضورقفرصلارقأدقف•اانبلاتعانمبا~ابملاصت

اهنمريبث٩زجمدفتم.اةاعضورقنع_رنذمةزوابلاينابللررذأورتن..للحناممةماقااهنم
•تاعانصنماهملدمتاامواانبلاةعانهيف

رحنسمدقتتلات.ادعاسلادجمنأرقتلا~رةفصلابملودجلانيبيو)ج(
ةثاملاينم•لثين5مومم~موورتاونلاةيتنفف~اادرقأيتلاوةيرثبلاتانطوتمصلل

نهة~ةقملاةش<ابملاتادعاسلالالثيلوقلااذ«نألا•اهمدقيتلاضورقلاصجمنم
ة~امتثل١تامسؤلاونان..لاومديرابلاهايمفيصتوبدشلاهايمريفوتلةيرضحلاتاكبشلا~أ
ة~اعيراشلايفىضحلاأامنلابةلصتلايحاونلامقرلاانء~لو>نال-«الوة~ا
ةك~اوءميلعتلاوءةحصلاوءةيثابرمكلاةقائداومةي~.(الاوةيكلسلاتلصاوملاو،ماملا~اب
»~اىضحلاأاض(الجهانربرصانعلدشتاعيمحتط~اه~•تيوستاو

،ا٩ل)ويط/ر_أل•~ةذركلاملتلاممنينةدراولاةذدحملاةسلاةلثم،لالاةرط،لطو
•يليامباهيلعهرأنأهوأيننظ

،رير٩~ا-~و،ناكسلانيدايمينفرصملاافدمتمييتلاع_<ناشملاةيبلا½لوم،~ا
اذهنملومتامت؟ةمافلاتايلملاقودنمة_.اوبتيرفهلاقرالاوءبرشلاهايمويفوتو
>خلاسملاوقاوم،لاوةيثابسكلاةق1طلالبيفرراثلاضهب،ت.لاتلاضمبيف،قودنصلا
طورشلانألاةماخلاتايلمملاقودنمر1طايفةيليصفتةلماسىقلتلويراشملا.كلتنأنمم½رلابو
نودبتم.دلبللةيثامنلاةلاعلاىلعدتعتذا،امتافدديفةيلينفتقودنمللةيداملاماكحلاو
اهاضتقممقودنصلاقفاويتلاماكحلاوطورشلالمبتفرصمللةيلذادةرهذمنهمتملةنفاهمهقخر
•نادلبلاتاثففلتخمىلاىفورقلاميدقتىلع

ماظ_~رع~´ىدلسيلهناف،ىرضحلا٩امنللةصصخملالاوملامحبقلعتي~و_م
ي~رري½ام1ظئمد.وتسيفوصملانأنمم½ولاب<كلذو،عإطقلابسدبلاوملاعيزوتلاقبسدوم
ههدتاذدحبىرضحلأ~انلاعاطقنوكينأضرتفي،ح1طقلابسحبأامئلافادهأنيبقرئي



د~أديب.مومء_موهوتاونسلاةرتفيفةمدقملاىفووقلاعحمجمنمةئ~ايف~ىتتذت
-~هنافىرضحلاأونلاهبتفرصملاهذختيىذلاتاعاطقلاندهتقلعمثاقلاجمنطارذن
ةتس¾لال(اخيفو•ههاطقبسبضورقلاولبأنممدق-لقتتمفدب5نيعم~هه~هأديهست
ة~املاينورمنمبرقيامل١موم،وينويمنارمزمم.ىلاموومريانيميناثلانوناك٠نم
،ىر~اأامنلاوناكسلايعاطقىلا)ةافلملافورقلامصفدمب(ةدمتلا~رتلا~ذح
تاكب~وءايملاريفوتعيواشىلاةتفلاسفنللخةمدقملافورقلانهةث~اف٥ر)ل~وح~و
،ةيرفحلانكاملاةيعوننيسحتلفرمملااهبماقيتلاتارامثتسلاصبديل-تنأض.رير١~ا
،انفلسأامث،بلطتيتمقنوأتدازدقىروحلااامن_الةصصخملات،ارامثتم<لاتفاثاهاطهم~وأ
ءة~ارزلاو،تنلاوهةق1طلاتاعاطقىلاةمدقملاىفورقلانمأزجتاسامكر8١لا~~نأ
•ميلثتلاوةحملاو-لها~اى

عيراشملامييقتينفرصلااهقبطيتلاةيداصتقلا_ةيعامتجلاريياملاقادنينو~ه
نا5~لاعيراشىلعةصاخلاريامملائماديدءفرمملاقبطي،ضورقلاىلعلصحللةلهلملا
•اهنايبيليامين،ى~اأ~لاو

ناك~اتاجايتحاسام،أىلعىضحلااامنلابةهاخلاتايولولاديدحتيفنم)أ(
ةبسمانمىضحأامناةطخلةينقتلاريياحلاو،اسأ~و،ممتلل~ا~ا

،تاداملاوةيفاقثلاديلاقتلاىلعريثأتنمهعقوموعموشملاميم~نوكيط-~~ينبن)_(
ءمانلاداولإىلعلوممحلاةيناكاوةيحيبطلاةثيبلاىلعو

سفمستب½رو،موسرلانمهريفوأنهرلاعفدىلعنيديذتسملاةردقيفرظنلايفبني)زبنا ؟كلذبمايقل´
قل½رشابملاريثأتلاةس:ابمةروصبفدهتستيتلاجءأربللتايولولاىلعأألياقفبني)ه(

•(اث.دنييضحلاناكسلاتاعاطق~أ

ىعيرحينناف٠كلذعمو•حبارلالاؤسلاىلعدلاهذهيتلامرنملولاأزبلايطفيو_و
بابس<لةجيتنيدءةثيبلاقلعاهرشأو،ةيرشبلأتانطوتسلانعةمجانلالأاثانأرر)أنأىل
رو~اوةمقان1اةلامعلاوةلاطبلابابسلاهذهم«أنمو.ىرضحلاكيهلاصجميفرطتةهيدك
ة_اي~اقاطنيف،مامتدلاذيازتم.ببسلااذهلو.ىر~اع1طقلاب~ومتلوةرادلايف
.ةلماكتلالومتلاجءاربوةيطيئمفتلاةرادلانيسحتوةديدتفث1:ئأأشناب،فرصمللةيلاتملا
نكاملاقلعرثهتيتلاتاع1طقلاعيمدعيراشيفر1طلااذهينرظنيم.هنافددصلااذهيفو
•ةثيبلانوؤشلةادمتملامملاجهانربريرقتيفةروكذملاعيراشلاىلعراصتتلانود،ةيضحلا

عم~نماريثص١٩ز.لالثتلىوضحلااامن(الةيدراخلاتادعاسلانأحدفاولانم~ه



اوسبللابةلاعفةرصمحتلالاملاسأرمادختم،انكميكلذلو•ةينيت(الااكيوم~يئت.اجايتحلا
•ةيلاتلاقرطلاى¾عبىلا

ةلايررفبنيناثاملك،ةلامملالههىلعريثأتلاهئأمث<نمعمرشملاناكاملد))(
ءلاملاسأرىلءلوص-اةيئاكماةاعاسعم،كممددهىمقأىلالمملارهرف

،ة~~أةيلاملاتامسةملانمممتلةيميجشتلاةيلولا،1اوملاس،وؤرريفوتيفبني)ب(
ةديددةيلامتاسسؤمأاشناءموزللادنعءي¾بنمو

تاااوجلا٠كلذكوطيط¾تلاىوتسنمدمحتيف~نقتلانواتتلامادختم<ايفنيلج(
.ةيرضحلانكام~لاىلعرثهتتلاتابيتتلاوةيميظنتلاوةيرادلا

.ةئيبلانوؤشلةدحتلاوم~لارتءانربةم.اردضارعتم<ايفةفلاسلا٠«.ظحلملاديفتن~وجرأ
اوضرمتسيلغاتنته½رولدلافصتتحتىرضملا~امنلابنوهنحملافرممملاوفظومنوكي~عبطلابو
.فرصمللهترايزدنعت1ظحلملاهذههمم

•ىف~اةدنعاسىلاةجاحينمتنكاماناىلعاوجرأو

امنزبنرو)ومنوطنألعبفوم(


	Page 1
	Titles
	الآمتم اكتمت 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14
	Image 15
	Image 16
	Image 17
	Image 18
	Image 19
	Image 20
	Image 21
	Image 22
	Image 23
	Image 24


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 10
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 13
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 16
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 17
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 18
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 20
	Page 21
	Titles
	المرفق الأ ول 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 22
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 23
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 24
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 25
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 26
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 27
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 28
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 29
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 30
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 31
	Titles
	أنطونمو (ورنبز نما 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 32



